
 
 
 
 

Проектот е финансиран 
од Европската Унија 
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АНЕКС 3: ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ И КРИТЕРИУМИ 

 

Лот број: 5.6 

Референтен број на проектот: IPA/2020/420-934 

Наслов на проектот: Поддршка на слободата на изразување во медиумите во Северна 
Македонија 

Финансиран од: Европската Унија 

 

Предмет на оценување за: Избор за консултантски услуги за изработка на Бизнис план 

Евалуација на техничкиот капацитет на 
 понудувачот (Вкупно  бодови) 

/ 100 

Квалификации: /60 

 Универзитетска диплома од хуманистички и општествени науки, 
филозофија или право. Диплома од магистерски студии би се 
сметала за предност.  

/10 

 Искуство и знаења при управување со проекти/програми кои се 
однесуваат на органи за саморегулација, редакции и/или 
медиумски организации и принципите и стандардите поврзани со 
концептот на саморегулација во медиумите. 

/20 

 Одлични вештини за анализа, пишување и известување. /20 

 Напредно  познавање на англиски јазик. /10 

Професионално искуство: /40 

 Искуство во менаџирање на стратегии за одржливо финансирање на 
совети за медиуми. /10 

 Искуство во областа на саморегулација во медиумите и во 
работењето на советите за етика во земјите-членки на ЕУ и 
пошироко. 

/10 

 Искуство во советништво и/или подготовка на бизнис 
планови/стратегии, а особено во областа на саморегулација во 
медиумите и/или постапување со жалби од страна на медиумски 
организации, а по можност на меѓународно ниво.  

/20 
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 Максималниот број поени што може да се добијат при проценката на „Техничкиот 
капацитет“ на понудувачот е 100. 
 

 Само понудувачите со добиени над повеќе од 55 бодови од целосното бодување, 
односно „Техничкиот капацитет“, се квалификуваат во следната фаза за евалуација 
помеѓу понудувачите. 

 

 Понудувачот со највисок резултат, во кој што збирниот број на бодови, сумирани од 
поените од евалуацијата на „Квалификациите“ добива максимален број на 80 
бодови.  
Останатите понудувачи добиваат пондериран резултат (бодови), пресметани со 
користење на следнава формула: 
Пондериран краен резултат на понудувачот = Вкупни бодови доделени на 
понудувачот за кој што станува збор, (÷ поделено) со вкупниот број на бодови од 
понудувачот со најголем број на доделени бодови, (x - помножено) со 60, односно 
(максималните предвидени 60 бодови за категоријата „Квалификации“). 

 

 Понудувачот со највисок резултат, во кој што збирниот број на бодови, сумирани од 
поените од евалуацијата на „Професионално искуство“ добива максимален број на 
40 бодови.  
Останатите понудувачи добиваат пондериран резултат (бодови), пресметани со 
користење на следнава формула: 
Пондериран краен резултат на понудувачот = Вкупни бодови доделени на 
понудувачот за кој што станува збор, (÷ поделено) со вкупниот број на бодови од 
понудувачот со најголем број на доделени бодови, (x - помножено) со 40, односно 
(максималните предвидени 40 бодови за категоријата „Професионално искуство“). 
 
 
Најповолниот понудувач  е  со најголем број на вкупно добиени бодови 
пресметани според горенаведените критериуми.
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